
Požiadavky na študentské WWW stránky  

(hodnotenie je priamoúmerné kvalite ich splnenia - čím vyššia kvalita, tým lepšia známka) 

• originálnosť 
o stránky by mali vystihovať osobnosť autora (teda vás) 
o stránky by sa mali čo najviac líšiť od „suchého“ dokumentaristického, štatistického štýlu  
o obsah stránok nesmie byť v rozpore so všeobecne záväznými pravidlami správania sa a 

komunikácie v spoločnosti (vyjadrovanie, symbolika, obsah a pod.) .     
• funkčnosť 

o všetky odkazy na stránkach musia byť funkčné (dodržať: názvy súborov (aj obrázkov!) a 
priečinkov malé písmená anglickej abecedy alebo číslice (žiadne iné znaky; aj prípony malé 
písmená angl. abecedy), úvodná stránka označená index.html) 

o stránky sa musia zobrazovať vo vhodných oknách (cudzie stránky v nových oknách, po kliknutí 
na odkaz „trieda“ sa musí stránka študenta celkom zavrieť) 

o zobrazenie (natiahnutie) stránky musí trvať len niekoľko sekúnd (testujte mimo gymnázia) 
o svoje stránky testujte aj na iných prehliadačoch www stránok 

• použitý kód 
o stránky by mali byť vytvorené v html kóde v jednoduchom textovom editore (napr. Poznámkový 

blok), nie napríklad vo Worde 
o súbory ukladajte v kóde UTF-8 prípadne Unicode    
o študenti, ktorí ovládajú PHP, Flash a pod., po dohode s vyučujúcim, si môžu vytvoriť stránky vo 

zvolenom programovacom jazyku 
• efektívnosť 

o obrázky nesmú byť vo formáte bmp; vhodné formáty sú jpg, png, gif a pod.; ich veľkosť by 
nemala presiahnuť desiatky KiB 

o veľkosť obrázka 100% musí zodpovedať veľkosti použitej na stránke (upraviť napríklad 
v Microsoft Office Picture Manager alebo na internete voľne prístupnom programe IrfanView) .     

o text a obrázky na stránke by mali byť rozvrhnuté tak, aby, ak to nie je nevyhnutné, nevyžadovali 
najmä vodorovné posúvanie stránky (pri vodorovnom rozlíšení nad 1000px) 

• jednoduchosť 
o štruktúru stránok (napr. poradie a umiestnenie odkazov) voľte tak, aby umožňovala logický, 

jednoduchý a prehľadný pohyb medzi stránkami 
o nepoužívajte neštandardné typy písma, ktoré by sa v iných počítačoch nemuseli zobraziť správne 

(štandardom je Arial a Times New Roman resp. fonty sans-serif a serif) 
o nepoužívajte objekty, ktorých zobrazenie je problematické (vyžaduje inštaláciu podporných 

programov v počítači, na serveri a pod.) 
• estetika 

o pozadie, farba a veľkosť písma musia byť volené tak, aby umožňovali dobrú čitateľnosť textu 
o stránky by mali byť jednotne farebne ladené 
o pri obrázkoch v pozadí používať „vyblednutie“ alebo priehľadnosť  
o často menej v použitých farbách a štýloch znamená viacej pre celkovú estetiku stránky 

• autorské práva 
o pri použití materiálov z internetu a iných zdrojov musí byť uvedený zdroj (napr. pod obrázkom 

text Zdroj: http://... prípadne aj dátum a čas) 
• úplnosť 

o každá stránka by mala byť monotematicky zameraná 
o obsah stránky, pokiaľ to je možné, by mal podávať ucelenú informáciu o spracovanej téme 


